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L’Estat és viable perquè ho és l’economia catalana 

  16 per 100 de la població 

  19 per 100 del PIB 

  25 per 100 de les exportacions 

  21 per 100 dels impostos 

 Taxa d’atur inferior a la de la resta de l’Estat 

 No cal ser economista per a entendre que Catalunya se’n pot sortir de la 

crisi millor que Espanya. 

 

 Deixaria de patir un dèficit fiscal d’un 8 % del PIB (els 16.000 milions d’€). 



El nou Estat és viable perquè ho és l’economia 

catalana 

21% 
Impostos 

19% 
PIB 

16% 
Població 

25 % 
Exportacions 

Som : 

Què ens frena? 

No cal ser economista per a entendre 

que Catalunya se’n pot sortir  



La viabilitat econòmica de la Catalunya Estat ha estat confirmada  

per acadèmics i homes de l’economia de tot el món  

Joan Tugores, catedràtic d’Economia de la 

Universitat de Barcelona 

La viabilitat de la Catalunya Estat és 

inqüestionable. 

James Mackintosh, Financial Times 

Catalunya independent tindria el PIB més alt dels 

països mediterranis. 

Kenneth Rogoff, excap del Fons Monetari Internacional 

Catalunya, independent, sería un dels països més rics 

del món. 

Antoni Castells. Exconseller d'Economia  

És "d'una obvietat total" que Catalunya pugui ser l'estat 

28 de la Unió Europea 



La viabilitat econòmica de la Catalunya Estat ha estat confirmada  

per acadèmics i homes de l’economia de tot el món  

 

Gary Stanley Becker, Premi Nobel d'Economia 1992 

La independència de Catalunya de la resta 

d'Espanya no suposaria un desastre 

econòmic per a Catalunya. 

Edward Hugh, el New York Times el considera el profeta 

de la zona euro 

“No crec que Espanya tingui cap sortida. Per això 

defenso el sí-sí.” 

Erling Kydland, Premi Nobel d’Economia 2004 

Si Catalunya fos independent podria generar el 

mateix nivell de confiança que ha permès 

l'espectacular creixement  d’Irlanda. 



La geografia no és   

la seva especialitat 



9 de maig de 2014 

Robinson Crusoe...        Siguem seriosos! 

El que Catalunya paga a l’Estat espanyol és molt 
més del que costen els serveis que en rep 

 

 



Catalunya, porta logística d’Espanya i del sud 

d’Europa 

L’economia catalana es 
veurà potenciada com a 

porta logística d’Espanya i 
del sud d’Europa. 

Catalunya té una 
localització geogràfica que 
la fa atractiva per a les 
economies d’altres 

continents com la Xina, el 
Japó o Corea, que 
busquen un port que 
comuniqui pel 
Mediterrani amb 
Europa; també per als 
que volen entrar als 
mercats del nord d’Àfrica i 
els països àrabs. 

 



Catalunya i les zones territorials pròximes es convertiran en 

una nova centralitat econòmica del sud d’Europa 



Catalunya és un país preparat per a tenir un lloc 

rellevant en l’economia mundial  

El punt de partida és molt bo. El PIB català està per sobre de la mitjana 
europea i  dels països de l’OCDE 



CATALUNYA, DIMENSIÓ 

Població:  7.518.903 habitants ANY 2014 

PIB:                 209.282 milions €  ANY 2014 

Territori:            32.113 km2 
 

Milions d’habitants any 2014 

P. Baixos 16,8 

Bèlgica 11,2 

Portugal 10,5 

Suècia 9,6 

Àustria 8,5 

Suïssa 8,1 

Catalunya 7,5 

Dinamarca 5,6 

Finlàndia 5,5 

Noruega 5,1 

Irlanda 4,6 

CATALUNYA 

Fonts: Idescat  i Departament d’Economia i Coneixement.                                                                                                                             

La dimensió de 

és semblant a la 

dels països més 

pròspers 



La dimensió  
 

 

 Els països amb 
més productivitat 
no destaquen per 
tenir una 
dimensió gran. 

 

 Molts tenen una 
grandària 
semblant a la de 
Catalunya. 

Competitivitat alta 
Índex 2012-2013, classificació  

  GCI 2012-2013 

Country/Economy Rank Score 

Switzerland 1 5,7 

Finland 3 5,5 

Sweden 4 5,5 

Netherlands 5 5,5 

Germany 6 5,5 

Denmark 12 5,3 

Norway 15 5,3 

Austria 16 5,2 

Belgium 17 5,2 

France 21 5,1 

Luxembourg 22 5,1 

2012 World Economic Forum | www.weforum.org/gcr 



Què passa amb les vendes?  
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Exportacions: Espanya i la resta del món

Espanya Resta del món

 Font: C-Interreg. Nota: Espanya sense Catalunya. 



Les empreses estrangeres continuen invertint a 

Catalunya 

FDI markets del grup 

Financial Times 

informa que 

Catalunya és el 

principal destí 

continental de les 

inversions 

industrials. 

Què en pensa el món dels negocis? 



Les empreses estrangeres continuen invertint a 

Catalunya 

Què en pensa el món dels negocis? 

Deutsche Bank 

Deutsche Bank confirma que la Catalunya 

independent seria més rica i econòmicament viable 



Les empreses estrangeres continuen invertint a 

Catalunya 

Què en pensa el món dels negocis? 

To avoid a potential 

spiral of civil 

disobedience or even 

violence, Rajoy should 

go to Catalonia and 

acknowledge, in person, 

the mistakes his party 

has made.  



Empreses estrangeres que tenen la seva seu a 

Catalunya  

Source: Invest in Catalonia based on data by Informa and Dun & Bradstreet. Data for 2013.  

Data include companies with foreign capital (owned 50% or more by foreign capital). 

            

79,76 %  Japó 
69,56 %  Hong Kong 
64,05 %  Itàlia 
63,95 %  EUA 
59,03 %  França 
46,95 %  Suïssa 
43,77 %  Bèlgica      
39,34 %  Canadà 
37,10 %  Alemanya 
28,19 %  Anglaterra 
 
… que operen a Espanya. 

Percentages are calculated using Invest in Catalonia data for 2013 

for Catalan companies and Informa / D&B  data for the rest of Spain. 

Catalunya és la seu de les empreses de 



“Fins avui no he sentit cap de les 500 
empreses dels Estats Units a Catalunya 
que estiguin fent canvis o tinguin plans 
empresarials per anar-se’n.” 

La Vanguardia      6-11-2013 

 

“Una Catalunya independent perdria les 

empreses i les inversions nord-

americanes.” 
 

Catalunya Ràdio 15-10-2013 

James Costos és l’ambaixador EUA a Madrid  

Jaime Malet membre de la CEOE 

i president de la Cambra EUA a Espanya  

Discurs de la por vs. sentit comú 



Què en pensen els economistes? 

El 53,7 % dels 

mateixos consideren 

que l’Estat propi és la 

millor forma d’estat 

per a Catalunya. 

El 71,1 % dels 

economistes enquestats 

pel Col·legi  

d’Economistes de 

Catalunya consideren 

que l’Estat propi és 

viable. 

71,1 % 

Viable 

53,7 % 

Millor  



Què en pensen els economistes? 

Autors :  

 

 Núria Bosch, 

 Antoni Castells 

 Xavier Cuadras 

 Marta Espasa 

 Roger Fatjó 

 Jordi Galí 

 Anton Gasol 

 Francesc Granell 

 Modest Guinjoan 

 Àngel Hermosilla 

 Oriol Martínez 

 Vicent Pastor 

 Josep Pedrol 

 Miquel Puig 

 Francesc Raventós 

 David Ros 

 Xavier Segura 

 Oriol Amat 
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Què ens costarà el nou Estat? 

Ingressos 2014  
(amb la mateixa pressió fiscal) Consell Assessor de la Transició Nacional  (1) David Ros (2) 

El CATN xifra els ingressos que es generen a Catalunya 70.000 80.000 100.000 72.450 

Despeses 2014 
Despesa no financera de la Generalitat  25.555 25.555 25.555 25.555 (3) 

Amortització (de l'endeutament de la Generalitat) 6.825 6.825 6.825 6.825 (4) 

Seguretat Social (pensions i prestacions) 23.202 23.202 23.202 23.202 (5) 

Despeses d’estructures d‘estat 10.851 10.851 10.851 10.851 (5) 

Despeses d'organismes i empreses públiques 423 423 423 423 (5) 

Empreses públiques inversores 2.205 2.205 2.205 2.205 (5) 

Total despeses 69.061 69.061 69.061 69.061 
            

MARGE per a revertir retallades i reduir impostos 

i deute  

939 10.939 30.939 3.389 

1 

CATN 
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_2_administracio_tributaria_catalunya.pdf 

2 Elaboració pòpia 

3 http://www15.gencat.net/ecofin_wpres14/pdf/PRE_P_CAT.pdf pàg.8 i pàg 42 

4 
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-
005_informe_bosch_ca.pdf quadre 5 

Noves despeses  

Milions d’€ 

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_2_administracio_tributaria_catalunya.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_2_administracio_tributaria_catalunya.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_2_administracio_tributaria_catalunya.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_2_administracio_tributaria_catalunya.pdf
http://www15.gencat.net/ecofin_wpres14/pdf/PRE_P_CAT.pdf
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf


http://www.ara.cat/politica/Mas-milions-deuros-lestat-catala_0_1347465547.html 

Estudis posteriors confirmen els nostres càlculs 



Viabilitat Fiscal i Seguretat Social 

Viabilitat Fiscal de Catalunya  
Estudi Núria Bosch i Marta Espasa Mitjana 2006-2009 Milions d’euros 

Ingressos addicionals  49.018 

Despeses addicionals      35.400 

              GUANY        13.617 

Viabilitat prestacions Seg. Social  
Estudi Núria Bosch i Marta Espasa Mitjana 2006-2009 Milions d’euros 

Ingressos addicionals 25.399  

Despeses addicionals   23.202 

GUANY 2.198 
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf 

http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf


Deute que podria heretar Catalunya 

Escenaris PIB 19 % Població 16 % Inversió 11 % 
Si no hi ha 

acord 

Deute 158.876 133.791 91.981 0 

20 anys 7.944 6.690 4.599 0 

25 anys 6.355 5.352 3.679 0 

(abans de repartir actius: reserves BDE, FMI...)   (2) 

Font: (1) Banc d’Espanya 1T 2014 criteri PDE. 

Deute espanyol 836.192 milions d’€ 
(1)  

Font: (2) elaboració pròpia. 

Escenari més negatiu 

http://www.datosmacro.com/deuda/espana revisar dades 

http://www.datosmacro.com/deuda/espana


Catalunya genera prou recursos per a tenir unes 

finances sostenibles i uns bons serveis públics 

Saldo pressupostari en % del PIB. Any 2015 

 Les xifres d’ingressos i despeses del conjunt de les administracions públiques que actuen 
a Catalunya posen de manifest que les finances públiques d’una Catalunya independent 
serien les més sanejades del conjunt dels països europeus. 
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  Encara que en el context actual de crisi, atur, pobresa i retallada de serveis públics 
aquesta afirmació sembli poc creïble, les xifres no enganyen. 

Font: Elaboració pròpia  a partir d’Eurostat i Departament d’Economia i Coneixement. 



Si Vols més informació? Cerca les presentacions 

 Per a rebatre el discurs de la por: 

 Com hem arribat fins aquí? 

 Les pensions  

http://economistes.assemblea.cat/wp/?page_id=5490
http://economistes.assemblea.cat/wp/?page_id=5490


Amplia la informació i segueix-nos a  

Fes-te soci de l’Assemblea. 

Necessitem la teva força! 

http://www.economistes.assemblea.cat 

 

http://www.facebook.com/pages/ANC_Economistes-per-la-
Independència/230977203659720 

 

http://twitter.com/ANC_Economistes 

 

http://www.economistes.assemblea.cat/wp/
http://www.facebook.com/pages/ANC_Economistes-per-la-Independència/230977203659720
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http://www.facebook.com/pages/ANC_Economistes-per-la-Independència/230977203659720
http://www.facebook.com/pages/ANC_Economistes-per-la-Independència/230977203659720
http://www.facebook.com/pages/ANC_Economistes-per-la-Independència/230977203659720
https://twitter.com/ANC_Economistes

